Zasedání rady města
Číslo:
12/2011
Datum: 04.05.2011
Usnesení:
I.

Přítomni všichni členové rady města

Rada města

bere na

vědomí :

1. Diskusní příspěvky z výjezdního zasedání rady města Kladruby v obci Brod
2. Žádost p. Susane Leuchter, Milevo o otevření cesty v Milevě - p.p.č. 2000 v k.ú. Milevo –
vlastník město Kladruby
3. Znalecký posudek na budovu stavebního dvora v Kladrubech

II.

Rada

města

schvaluje :

1. Ukončení pozemkové nájemní smlouvy na zahrádku s p. Pavlem Šrámkem dohodou k datu
30.04.2011 a následné uzavření nové pozemkové nájemní smlouvy s p. Radkem Železným,
Kladruby. Jedná se o část p.p.č. 1643/4 Kladruby (u hřbitova), výměra 150 m2, platnost do
31.12.2013, nájemné 0,30 Kč/ 1m2 , nájemné celkem 45,-Kč (stejné jako dosud)
2. Zařazení žádosti o byt p. Věry Dvořákové, bytem Kladruby, náměstí Republiky 35 do
seznamu žadatelů o byt
3. Zařazení žádosti o byt p. Jakuba Švarce, bytem Kladruby, Kostelní 265 do seznamu žadatelů
o byt
4. Zařazení žádosti o byt p. Romany Nanárové, Tuněchody 14 do seznamu žadatelů o byt
5. Umístění včelstev p. Martina Čechury, Stříbrská 210, Kladruby na pozemku města p.p.č. 7
v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že konkrétní umístění bude dohodnuto předem

III. Rada

města

nemá

námitek :

1. K umístění reklamního poutače Cukrárny Kladruby v prostorech parkoviště před klášterem
Kladruby
2. K provedení a následnému využívání vrtu na p.p.č. 1579/8 v k.ú. Brod, žadatel p. David
Kresl, Praha, za předpokladu, že vrt bude umístěn maximálně 3 m od hranice pozemku p.
Kresla č. 1579/5 v k.ú. Brod

IV. Rada

města

neschvaluje :

1. Žádost p. Josefa Bechery, Hřbitovní 298, Kladruby o vyznačení parkovacího místa před
domem čp. 298 ve Hřbitovní ulici v Kladrubech, a to z důvodu nedostatku parkovacích míst
přímo u bytového domu čp. 298 a 299 ve Hřbitovní ulici v Kladrubech. Parkovat je možné
jednak na veřejném parkovišti před domem s pečovatelskou službou nebo stát ve směru jízdy
ve Hřbitovní ulici při dodržení ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

V. Rada

města

doporučuje :

1. ZM schválit odprodej p.p.č. 2228 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 29 m2 za cenu
dle nově schválené vyhlášky p. Martinu Čechurovi, Kladruby, Stříbrská 210

VI. Rada

města

ukládá:

6/2011 - Starostce města
vyzvat představitele firmy Leuchter Milevo k odplocení pozemku č. 2000 v k.ú. Milevo
a zajištění přístupu

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 4.5.2011

